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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

  

“... dar, a todos, o mesmo ponto de partida.  

Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um.” 

Mário Quintana 

 
 
          Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Todas as atividades que os estudantes realizam na escola, nas diversas áreas de 

conhecimento, estão relacionadas com objetivos de aprendizagem. 

Neste documento, listamos as habilidades (objetivos de aprendizagem)  que seu(sua) filho(a) 

deverá desenvolver neste bimestre. Além das habilidades, registramos os objetos de conhecimento 

(conteúdos) mais significativos que serão vistos ao longo do bimestre e, também, algumas 

indicações de referências para o estudo. 

 Esta lista de objetos de conhecimento e habilidades é uma forma de orientar a organização 

do estudo diário de seu(sua) filho(a), não apenas para a realização de provas. Uma lista igual a 

esta, de cada componente curricular, será afixada nos cadernos dos alunos, para que construam 

legendas de orientação, façam anotações importantes e possam consultá-la durante todo o 

bimestre, como forma de acompanhar e nortear o andamento dos estudos realizados em sala.  

O objetivo deste documento é aproximar as famílias do currículo da escola, para que os 

senhores possam, ainda mais de perto, acompanhar seu(sua) filho(a) tanto no dia a dia de trabalhos 

e aprendizados na escola quanto no seu preparo para a participação nos momentos privilegiados de 

estudo: as provas. 

Lembramos que o processo de ensino-aprendizagem é dinâmico e, portanto, o planejamento 

feito pelos professores precisa ser flexível, ou seja, poderá ser alterado de acordo com a 

necessidade e/ou com os progressos dos estudantes de sua turma durante o processo de 

aprendizagem. Caso isso aconteça, as pequenas alterações serão registradas no mapa de objetos 

de conhecimento e habilidades afixado no caderno do(a) estudante.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos aos exercícios e trabalhos que serão propostos 

aos estudantes, visando à consecução desses objetivos. Em caso de dúvida, consultem a 

professora ou o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). 

Com amizade, 

Equipe pedagógica CIMAN 
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2º bimestre/2019 – 3º ano 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Referências 
para estudo 

 
* Leitura e escuta (compartilhada e 

autônoma) 
 
 

o Leitura de imagens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Texto narrativos 

o História em quadrinhos 
o Conto  
o Biografia 

 

 
 
 Identifcar a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos 
quais participa cotidianamente.  

 Relacionar textos com ilustrações e 
outros recursos gráficos. 

 
 
 Estabelecer expectativa em relação ao 

texto que vai ler, apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra, 
confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de 
textos.  

 Construir o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando 
imagens e palavras e interpretando 
recursos gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias).  

 Identificar, a partir da leitura de textos 
em quadrinhos, as principais 
características desse tipo de texto. 

 Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade.  

 Ler e compreender, em colaboração 
com colegas e com ajuda do professor 
e, mais tarde, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior porte.  

 Identificar o efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos 
multissemióticos.  

 

 

Registros no 

caderno. 

 

Atividades em 

Folha. 

 

 

 

 

 

 

 

Página  

96 até 99 

114 até 119 

 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

 

 

 

 Textos expositivos 
o Dicionário 
o Textos sobre refeição e 

saúde 
 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer 
dúvida sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de palavras com 
relações irregulares fonema-grafema. 
 

Página 168 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 
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 Textos injuntivos/instrucionais 
o Receita - estrutura 
o Ingredientes 
o Modo de fazer  

 Ler e compreender, com autonomia, 
textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e 
mesclando palavras, imagens e 
recursos gráficovisuais, considerando 
a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.  

 

 

 

Páginas  

123 até 126 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

Atividades  

em folha 

 Textos Cartas 
o  Estrutura 
o  Envelope 

 Ler e compreender, com autonomia, 
cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto.  

 Planejar e produzir cartas pessoais e 
diários, com expressão de sentimentos 
e opiniões, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo 
com as convenções dos gêneros carta 
e diário e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto.  

 Identificar e reproduzir, em gêneros 
epistolares e diários, a formatação 
própria desses textos (relatos de 
acontecimentos, expressão de 
vivências, emoções, opiniões ou 
críticas) e a diagramação específica 
dos textos desses gêneros (data, 
saudação, corpo do texto, despedida, 
assinatura).  

 Ler e compreender, com autonomia, 
cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas de leitor e de 
reclamação a jornais, revistas) e 
notícias, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, de acordo com as 
convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto.  

 
 

Página 

128 até 133 

 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

 

 Textos argumentativos: 
o Publicitário 

 Identificar e discutir o propósito do uso 
de recursos de persuasão (cores, 
imagens, escolha de palavras, jogo de 
palavras, tamanho de letras) em textos 
publicitários e de propaganda, como 
elementos de convencimento.  

Página  

155 até 159 
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 * Produção de texto/ Escrita 
(compartilhada e autônoma) 

 
 Produção de texto 

 

 
o Textos expositivos 
o Textos narrativos: conto 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Produção de texto 
 

 Expressão escrita: 
 

o Reconto. 
o Transposição de textos em 

quadrinhos para textos em 
parágrafos. 

o Texto publicitário. 
o Finalização da ficha técnica. 
o Carta 

 
 

 
 
 
 (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 

professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular); o 
suporte (qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do 
texto e seu tema, pesquisando em 
meios impressos ou digitais, sempre 
que for preciso, informações 
necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as 
fontes pesquisadas.  

 (EF15LP06) Reler e revisar o texto 
produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo 
e aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções 
de ortografia e pontuação.  

 (EF15LP07) Editar a versão final do 
texto, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital.  

 (EF15LP08) Utilizar software, inclusive 
programas de edição de texto, para 
editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis.  

 
 
 
 (EF03LP01) Ler e escrever palavras 

com correspondências regulares 
contextuais entre grafemas e fonemas 
– c/qu; g/gu; r/rr; s/ss;  o (e não u) e e 
(e não i) em sílaba átona em final de 
palavra – e com marcas de nasalidade 
(til, m, n). 

 (EF03LP14) Planejar e produzir textos 
injuntivos instrucionais, com a estrutura 
própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e mesclando palavras, 
imagens e recursos gráfico-visuais, 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/ assunto do texto.  

 (EF03LP16) Identificar e reproduzir, em 
textos injuntivos instrucionais (receitas, 
instruções de montagem, digitais ou 
impressos), a formatação própria 
desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a ser seguidos) e 

 
 

Páginas 146 
até 153 

 
 

Projeto  

de  

Escrita 

 

 

 

Portfólio 

 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades  

em folha 
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a diagramação específica dos textos 
desses gêneros (lista de ingredientes 
ou materiais e instruções de execução 
– "modo de fazer"). 

 (EF03LP17) Identificar e reproduzir, em 
gêneros epistolares e diários, a 
formatação própria desses textos 
(relatos de acontecimentos, expressão 
de vivências, emoções, opiniões ou 
críticas) e a diagramação específica 
dos textos desses gêneros (data, 
saudação, corpo do texto, despedida, 
assinatura)  

 (EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou digital 
(cartas do leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), dentre outros 
gêneros do campo político-cidadão, 
com opiniões e críticas, de acordo com 
as convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto.  

 (EF03LP21) Produzir anúncios 
publicitários, textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público 
infantil, observando os recursos de 
persuasão utilizados nos textos 
publicitários e de propaganda (cores, 
imagens, slogan, escolha de palavras, 
jogo de palavras, tamanho e tipo de 
letras, diagramação).   

 

 
 Cópia/ ditado/ caligrafia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 (EF12LP03) Copiar textos breves, 

mantendo suas características e 
voltando para o texto sempre que tiver 
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita 
das palavras e pontuação.  

 (EF03LP07) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, 
ponto de interrogação, ponto de 
exclamação e, em diálogos (discurso 
direto), dois-pontos e travessão. 

 Transcrever de forma correta, textos, 
frases, palavras e expressões. 
  

 
 

Registros no 
caderno 



                     3o ano - 2o bimestre - Mapa de conteúdos e objetivos - 2019                           6 

 * Oralidade 
 
 Expressão oral: 

 

o Leitura individual expressiva 
o Reconto 
o Conversas sobre 

saúde/alimentação 
 
 

 
 

 (EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e fluência, textos 
curtos com nível de textualidade 
adequado.  

 (EF03LP07) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, 
ponto de interrogação, ponto de 
exclamação e, em diálogos (discurso 
direto), dois-pontos e travessão.  

 (EF03LP16) Identificar e reproduzir, em 
textos injuntivos instrucionais (receitas, 
instruções de montagem, digitais ou 
impressos), a formatação própria 
desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a ser seguidos) e a 
diagramação específica dos textos 
desses gêneros (lista de ingredientes ou 
materiais e instruções de execução – 
"modo de fazer").  

 (EF03LP07) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, 
ponto de interrogação, ponto de 
exclamação e, em diálogos (discurso 
direto), dois-pontos e travessão.  

 

 
 

 

 Textos em versos 
o Poemas 
o Cantigas 

 

 (EF15LP19) Recontar oralmente, com e 
sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor.  

 (EF35LP28)  Declamar poemas, com 
entonação, postura e interpretação 
adequadas.  

Páginas 

93, 101, 105, 

108, 111, 135, 137, 160, 

163, 164 

 

 Textos expositivos 
o Projeto de escrita 

 (EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.  

 (EF15LP10) Escutar, com atenção, 
falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário.  

 (EF15LP11) Reconhecer características 
da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento 
adequadas, de acordo com a situação e 
a posição do interlocutor.  

 (EF15LP12) Atribuir significado a 
aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, 

 

Apresentação do 

projeto de escrita 

 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

 

Atividades  

em folha 
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movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz.  

 (EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.).  

 (EF15LP22) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas, telejornal 
para público infantil com algumas 
notícias e textos de campanhas que 
possam ser repassados oralmente ou 
em meio digital, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa, 
a organização específica da fala nesses 
gêneros e o tema/assunto/finalidade 
dos textos.  
 

  
* Análise linguística/ semiótica 
(Alfabetização) 
 

 Recurso do sistema de 
pontuação: 

 Dois-pontos. 
 Travessão em fala. 
 Reticência. 

 
 

 Revisão do número de sílaba 
 Classificação das palavras de 

acordo com o número de sílabas 
(monossílabas, dissílabas, 
trissílabas, polissílabas). 

 
 

 Tonicidade: 
 A sílaba mais forte/tônica das 

palavras de mais de uma sílaba. 
 Posição da sílaba tônica. 

 
 
 
 
 

 Identificação do numeral em 
textos: 

 Cardinal 
 Ordinal 
 Multiplicativo 
 Fracionário sem nomenclatura 

 
 
 
 

 Continuação da flexão de 
gênero: 

 Comum de dois 
 Sobrecomum 

 
 

 
 (EF03LP07) Identificar a função na 

leitura e usar na escrita ponto final, ponto 
de interrogação, ponto de exclamação e, 
em diálogos (discurso direto), dois-
pontos e travessão.  

 
 
 
 (EF03LP05) Identificar o número de 

sílabas de palavras, classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e 
polissílabas.  

 
 
 
 
 (EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em 

palavras, classificando-as em oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas.  

 
 
 
 
 
 
 Identificar numeral em textos, 

classificando-os em cardinais, ordinais, 
multiplicativos e fracionários. 

 
 
 
 
 
 
 
 Identificar em textos/frases a flexão de 

gênero do substantivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 

102 até 109 

134 até142 

164 até 170 

 

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 
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 Epiceno sem nomeclatura 
 Número em contexto 

 
 
 

 Significação vocabular 
(antonímia) 
 

 
 
 
 
 

 Revisão de onomatopeias em 
contexto: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  (EF02LP10) Conhecer os conceitos de 

antonímia e identificá-los em um texto. 
 
 
 
 
 
 Identificar onomatopeias em texto. 

 
 
 
 
 

 Ortografia das palavras 
o AL, AU/EL, EU/IL, IU finais. 
o LHA/LIA, LHO/LIO 
o /Z/ = S,Z 
o Numerais cardinais até mil. 
 

 (EF35LP13) Memorizar a grafia de 
palavras de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são irregulares 
e com h inicial que não representa 
fonema. 

 Utilizar adequadamente as letras 
maiúsculas e minúsculas de acordo com 
a situação. 

 Escrever corretamente, palavras cujo 
som tem relação direta com a grafia e 
palavras que apresentam características 
ortográficas trabalhadas. 

 Escrever com correção, palavras que 
apresentam as características 
ortográficas que vão sendo trabalhadas 
e, também, as palavras de uso frequente 
no contexto escolar. 

 (EF35LP12) Consultar o dicionário para 
esclarecer dúvidas de grafia. 
 

Atividades  

em folha 

 

 

 

Registro no 

caderno 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 
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MATEMÁTICA 
Objetos de 

Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Referências 
para estudo 

 
* Números e operações 
 MIL enquanto unidade de milhar. 
 Milhares enquanto uma nova 

classe. 
 A ideia de classe e ordem. 
 Leitura e escrita de números até 

9.999. 
 Características de nosso sistema 

de numeração: unidades, 
dezenas e centenas. 

 
 

 

 
 Ler e escrever, comparar e ordenar os 

números naturais de até quatro ordens. 
 Perceber padrões numéricos e verbaliza-los. 
 Compreender o significado de unidade, 

dezena, centena e unidade de milhar no 
sistema de numeração. 

 

 

 

Páginas 

68 e 69.  

 

Registros no 

caderno. 

 
 Diferentes ideias relacionadas 
às operações (significados 
operatórios). 
 Subtração associada à ideia de 
¨quanto falta¨. 
 Adição com várias parcelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Compreender, progressivamente, os 

significados operatórios: 
da adição – juntar quantidades e acrescentar 
uma quantidade a outra; 
da subtração – tirar uma quantidade de outra, 
verificar "quanto falta" em uma quantidade para 
atingir outra e encontrar a diferença entre duas 
quantidades; 
da multiplicação – com relação à adição 
repetida, maneira de encontrar o total de 
objetos em uma organização retangular; 
da divisão – repartir em porções iguais e 
verificar quantas vezes uma quantidade cabe 
em outra; 

 
 

 

Páginas  

 

60 a 62. 

74. 

75. 

77 a 79. 

105. 

 

Registros no 

caderno. 

 

 
 Algorítmo da adição 
envolvendo troca de 10 (unidades 
ou dezenas) por 1 dezena ou 
centena). 
 Subtração com 

desagrupamento. 
 Multiplicação. 
 Divisão (noções). 
 

 

 
 Resolver situações-problema envolvendo 

diferentes ideias da adição, subtração, 
multiplicação e divisão usando diferentes 
estratégias de cálculo. 

 Raciocinar com trocas de ordens 
numéricas – a cada 10 unidades, troca-se 
por uma dezena; a cada dez dezenas, 
troca-se por uma centena – utilizando o 
material estruturado. 

 Perceber que a multiplicação é 
comutativa. 
 

 

 

 

Páginas 

 68 e 69.  

Registros no 

caderno. 

 Cálculo Mental  
 Realizar cálculos (mental e escrito) com 

números naturais: adição e subtração. 
 Desenvolver cáculo mental. 

 

 

Página 75 
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 Tratamento da Informação/ 
Probabilidade e Estatística 
 

 Resolução de situações-
problema. 

 Interpretação e compreensão 
dos textos das situações-problema. 

 Informações relevantes e 
dados numéricos significativos. 

 Estratégias possíveis mais 
econômicas e adequadas. 

 Interpretar e compreender textos 
matemáticos. 
 Selecionar informações e dados matemáticos 
relevantes para a resolução de situações-
problema. 
 Identificar, em eventos familiares aleatórios, 
todos os resultados possíveis, estimando os que 
têm maiores ou menores chances de ocorrência. 
 

 

Páginas  

81,85, 91 

Registros no 

caderno. 

 

 

 
 Gráfico de barras. 
 Tabelas. 
 Pesquisa estatística. 

 

 Fazer levantamento de dados. 
 Ler, compreender, analisar e construir 
gráficos de barras e tabelas. 
 Realizar pesquisas estatísticas e organizar 
os dados em tabelas. 
 Desenvolver pensamento estratégico 
(capacidade de fazer previsões com base em 
análise de dados). 

 
 
 

Páginas 80. 
 

92 e 93 
 

 * Grandezas e medidas 
 

 Medidas de comprimento 
o O metro 
o O centímetro 

 
 

 
 Usar régua para realizar algumas medições. 
 Resolver situações-problema envolvendo 
medidas de comprimento. 

 
Página 99.  

 

Registros no 
caderno. 

 
 

 

 Sistema monetário 
 

o Moedas e cédulas do 
Real. 

 
 

  

 
 Compreender as características de 

organização do Sistema Monetário brasileiro. 
 Realizar cálculos e resolver situações-

problema envolvendo o Sistema Monetário. 
 Realizar estimativas envolvendo quantidades, 

preços e medidas. 

 

Páginas 

83 a 86. 

 

Registros no 

caderno. 

 Medidas de tempo 
o Hora 
o Minuto 

 
 

 
 Ler as horas em um relógio de ponteiro. 
 Explorar a relação entre hora e minuto. 
 Resolver situações-problema envolvendo hora 
e minuto 

 

    Páginas  

       87 a 91. 

 

      Registros no 

caderno. 

 * Pensamento Algébrico 
     Desafios matemáticos 

 Construir sequências de números naturias em 
ordem crescente ou decrescente a partir de um 
número qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida.  
 Descrever um padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências 
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou 
desenhos.  
 Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou 
figuras.  

 

 

Páginas 

 

64 e 65. 

 80 e 81. 

91. 

 

Registros no 

caderno. 
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* Espaço e Forma/ Geometria 
 

o Formas geométricas 
espacias: pirâmide, bloco 
retangular, cilindro e cubo. 

o Vértices, arestas e formas 
geométricas espacias. 

o Simetria. 
 

 

 
 Desenvolver percepção geométrica 
 Refletir sobre a forma das edificações. 
 Discriminar, comparar e nomear formas 

geométricas espaciais. 
 Reconhecer e diferenciar vértices, arestas e 

faces. 
 Reconhecer simetria axial. 
 Desenvolver percepção geométrica. 

 

 

Páginas  

66 e 67. 

71. 

94 a 96. 

100 e 101. 

104. 

 

 
Educação financeira 
 

 Trabalhando com recibos 
 

o Recibos para as moedas 
guardadas. 

 

 Refletir sobre a dificuldade de guardar ou 
levar grandes quantidades de moedas. Vivenciar 
a produção de recibos/ dinheiros em troca 
dessas moedas e perceber que esse é o 
processo que deu início ao surgimento dos 
bancos para guardar e administrar o dinheiro das 
pessoas. E que eles cobram taxas para isso. 
 

 

Páginas 

  18 a 21. 

 

 
 A história da moeda 

 
o Desafio do Real. 

 
 

 Observar e pesquisar a cédula de 50 reais, 
perceber as características e a relevância de 
cada uma delas. Identificar itens que podem ser 
comprados com esse valor. Perceber que uma 
mesma quantidade de dinheiro possibilita acesso 
a itens muito diferentes. O dinheiro pode ser todo 
empregado, ou parte dele, para doações e 
contribuições. Quando compramos estamos 
escolhendo. 
 

 

 

Páginas  

22 e 23 

 

 
 Poupar/Guardar 
o Cada decisão, uma 

consequência. 
 
 

 Observar que uma mesma quantidade de 
dinheiro poderá gerar resultados diferentes de 
acordo com as decisões de quem as utiliza. 
Desenvolver consciência no ato de consumir e 
perceber que cada decisão tem consequências. 
Estimular a criatividade, iniciativa e atitudes 
empreendedoras. 
 

 

Páginas  

24 e 25 

 

 

 
 Consequências das 

decisões a usar o dinheiro. 

 
o Seria correto agir assim? 

 

 Observar situações, pensar sobre as 
consequências sobre as atitudes dos 
personagens em cada uma delas de forma mais 
ampla. Desenvolver habilidades para perceber e 
argumentar o que seria forma correta ou errada 
de agir. Desenvolver senso crítico para avaliar 
situações no dia a dia e tomar decisões de como 
agir. 
 

 

Páginas 

 26 a 29. 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Referências 
para estudo 

 Os sentidos 

o Audição 

o Visão 

o Olfato 

o Tato 

o Gustação 

 Entender que os sentidos nos 
possibilitam captar as informações do 
ambiente. 

 Identificar as estruturas responsáveis 
pelos sentidos. 

 Conhecer as funções da visão, da 
audição, do tato, do olfato e da 
gustação. 

 Identificar as estruturas do corpo 
responsáveis pelos sentidos. 

 Discutir hábitos necessários para a 
manutenção da saúde dos órgãos dos 
sentidos. 

 Compreender que o olfato e a 
gustação atuam em conjunto na 
percepção dos sabores. 

 

 

 

 Luz 

 

 

 

 

 

 
 

 Verificar a relação entre luz e visão. 

 Concluir que a luz é necessária para 
que possamos enxergar. 

 Conhecer o conceito científico de 
hipótese. 

 Compreendee que percebemos a luz 
por meio da visão. 

 Desenvolver noções básicas sobre as 
propriedades da luz. 

 Identificar diferentes tipos de fontes 
luminosas. 

 Compreender que a luz se movimenta 
em linha reta e em grande velocidade. 

 Classificar objetos em opacos, 
translúcidos e transparentes. 

 

 

 

 

 

Páginas 

46 a 49. 

e 

Páginas 

58 a 63. 

Registro no 

caderno. 

 
 

 Som 

 

 Desenvolver noções básicas sobre o 
som. 

 Conhecer as propriedades do som. 

 Desenvolver noções básicas sobre 
músicas e diferentes tipos de 
instrumentos musicais. 

 Conhecer diferentes materiais usados 
para a construção de alguns 
instrumentos musicais. 

 
 
 

 

 

Páginas 

     64 a 

77 

Registro no 

caderno. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS – HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos Curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

 
HISTÓRIA 
 
 

 Patrimônios históricos e 
culturais.  
 

o Cultura material  
o Cultura imaterial 
o Patrimônio cultutral 

 
 
 

. 

 
 

 Conhecer alguns grupos sociais que 
produzem cultura material e imaterial. 

 Identificar canções transmitidas de 
geração a geração. 

 Reconhecer pessoas e grupos que 
participaram da produção e da 
preservação do patrimônio dos 
lugares de viver. 

 Comparar o calçamento das ruas em 
diferentes tempos e identificar 
mudanças e permanências. 

    
 
 
 
 

 
 
 

Páginas 
38 a 53. 

 
    
 
 

 
 

o Marcos históricos. 
o Lembranças dos marcos das 

cidades. 

 Reconhecer vias públicas ou 
construções que constituem marcos 
da cidade. 
 
 

 Selecionar informações sobre vias 
públicas e edificações e identificar 
mudanças e permanências. 
 

 Identificar as opiniões de diferentes 
sujeitos históricos sobre alguns 
marcos da cidade. 

 
 

 Conhecer visões simultâneas sobre 
um mesmo fato. 

 

 
 
 
 
 
    Páginas  
     54 a 67. 
 
 
 

 
GEOGRAFIA 
 

 
 
 

 Paisagens  
 

o Relevo e rios. 
o Vegetação. 

 
 
 
 

 

 

 Diferenciar paisagens naturais e 
antrópicas e identificar transformações 
feitas pelas pessoas. 

 Identificar diferentes formas de relevo. 

  Identificar as diferentes partes de um rio 
e seus tipos de usos pelas pessoas. 

 Investigar as características, os usos e as 
transformações de um rio do lugar de 
viver. 

 Identificar diferentes planos de uma foto e 
os elementos da paisagem 
representados. 

 Representar uma paisagem com 
diferentes formas de relevo a partir de 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Páginas 
38 até 55. 
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 Representações cartográficas 

 
o Diferentes locais 
o Plantas e maquetes 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

modelagem. 

 Representar a paisagem de um rio do 
lugar de viver a partir de desenho de 
observação. 

 Reconhecer a importância dos parques 
urbanos na preservação da vegetação 
nativa em diferentes locais do Brasil. 

 Comparar características de diversos 
tipos de formações vegetais brasileiras. 

 Investigar sobre a vegetação original do 
seu lugar de viver e as razões do seu 
desmatamento.  

 
 
 

 Reconhecer a importância dos parques 
urbanos na preservação da vegetação 
nativa em diferentes locais do Brasil 

 Comparar características de diverso tipos 
de formações vegetais brasileiras. 

 Investigar sobre a vegetação original do 
seu lugar de viver e as razões do seu 
desmatamento. 

 Reconhecer que elementos da paisagem 
podem ser utilizados como pontos de 
referência, auxiliando a encontrar objetos 
e locais. 

 Observar elementos da paisagem e 
pontos de referência nos arredores da 
escola. 

 Identificar diferentes pontos de vista a 
partir de representações. 

 Identificar trajetos, a partir de pontos de 
referência, desenvolvendo noções de 
orientação e lateralidade. 
 

 Representar, por meio de símbolos, 
elementos da paisagem dos arredores da 
escola. 

 Diferenciar representações do espaço 
geográfico bidimensionais (plantas) e 
tridimensionais (maquetes). 

 Elaborar planta e maquetes dos arredores 
da escola e comparar as duas formas de 
representação.  

 

 
 
 
 

Registros no 
caderno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páginas  
56 até 67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registros no 
caderno 
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ÉTICA, CIDADANIA E FILOSOFIA (EDUCAÇÃO PARA  O PENSAR) 
Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Referências 
para estudo 

 
 Postura de estudante 
 Habilidades sociais e 

relacionamento interpessoais. 
 

Pilares da Ética 
 
 Respeito mútuo 
 Diálogo 
 Solidariedade 
 Justiça 

 
 Projeto VIVE – Vivendo Valores na 

Escola 
 

 Apropriar-se do significado das regras e 
combinados da sala / escola, 
demonstrando, por meio de atitudes, essa 
compreensão. 

 Enumerar estratégias que possam ser 
utilizadas pela turma para que, ao longo 
do ano letivo, contribuam com a 
convivência e a organização na turma. 

 Participar de momentos de discussão 
coletiva a respeito da convivência pautada 
na ética. 

 Participar de momentos de reflexão, 
diálogo e/ou produção (escrita/gráfica, 
etc.) referentes a contextos e temáticas 
que favoreçam uma boa convivência 
social/escolar (pautada em valores 
humanos). 

 
 
 

 
 

Rodas de 
conversa, 

discussão e 
investigação. 

 
Leitura no livro 

A Raiva 
 
 
 
 
 
 

 
 

INGLÊS 

Competências 
linguísticas 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 
 

Referências 
para estudo 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

 

- Bathroom, bedroom, dining 
room, kitchen, living room, 
yard. 
- Bathtub, bed, chair, couch, 
refrigerator, shower, stove, 
table, wardrobe. 
- Where is the chair? 
- It’s in the dining room. 

- Descrever as partes de uma 
casa, os objetos, e os móveis 
de cada cômodo. 
- Praticar a pronúncia de 
sons representados pela letra 
g. 

- Units 3 and 4. 
- Workbooks. 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

 

- Beautiful, big, fat, happy, 
hungry, sad, scared, sick, 
small, thin, tired, ugly. 
- Is he/she happy? 
- Yes, he/she is./No, he/she 
isn’t. 
- Are you hungry? 
- Yes, Iam/ No, I’m not. 
- How are you feeling today? 
- I’m happy. 

- Descrever emoções, 
estados de ânimo e formas 
físicas. 
- Discutir arte e expressar 
opiniões. 
- Praticar a pronúncia de 
sons representados pelas 
letras th. 

- Units: 3 and 4. 
- Workbooks. 
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ARTE 

 
Unidades 
Temáticas 

Objetos de 
Conhecimentos 

(Conteúdos 
curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 
 

Referências 
para estudo 

Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dança 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatro  

 Sistemas da linguagem: 
  
 
 
 
Contextos e práticas  
 
 
Materialidades 
 
 
 
Processo de criação 
 
 
 
Matrizes estéticas e culturais  
 
 
 
 
 
Elementos da linguagem  
 
 
 
 
Materialidade 
 
 
 
 
Contextos e práticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos da linguagem  
 
 
 
Contextos e práticas  
 

 Reconhecer algumas categorias 
do sistema das artes visuais 
galerias, museus, artistas) em 
especial os artistas Alfredo Volpi 
e Athos Bulcão.  

 Identificar e apreciar formas 
distintas das moradias dentro das 
artes visuais,  

 Experimentar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem).  

 Experiementar a criação de 
modo individual e coletivo 
explorando diferentes espaços 
da escola. 

 Reconhecer e analizar a 
influência de distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações 
artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais.  

 

 Perceber e explorar os 
parâmetros e propriedades 
sonoras: altura, duração, 
intensidade e timbre, por meio 
apreciação musical.  

 Explorar fontes sonoras diversas 
e instrumentos variados.  

 
 

 Experimentar ações corporais, na 
contrucao do movimento, na 
variação do ritmo e de relação 
com o espaço.  

 Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos. 

 

 Descobrir a teatralidade na vida 
cotidiana, identificando 
elementos teatrais e diversidade 
de personagens.  

 Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas.  

 
 

 
 

Imagens 
 
Sites 
 
Livros 
 
Textos 
informativos 
 
Músicas 
 
Vídeos 
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COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA  

 

Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 
 

Paint/Paint 3D 
      

o Criação de imagens 
 
 
 

 
Utilizar e compreender as funções das ferramentas do 
Paint/Paint 3D. 
 
Aprimorar e desenvolver a criatividade. 

 
 
Softwares Educativos. 
 
 Utilização de ferramentas multimídias para 

aprender a produzir. 

 
 
Realizar atividades que incluem os conteúdos 
disciplinares com ferramentas eletrônicas que aprimoram 
a criatividade, geração de hipóteses e o raciocínio lógico.  

 
Integração com os conteúdos da série 

 

 
Utilizar ferramentas da comunicação eletrônica para 
desenvolver estudos relacionados aos conteúdos da 
série. 
 
 

 

 

 EDUCAÇÃO FÍSICA  
Objetos de Conhecimentos 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

 
Educação Física (Arena / campo) 
 
 Habilidades sociais (estabelecimento de 

regras sociais e contratos de convivência) 
 Socialização / interação em grupo 
 Relação afetiva e social  

 

 
 

 Resolver situações de conflito, por meio do 
diálogo, com a ajuda do professor. 
  

 Aprimorar as habilidades sociais nos 
contextos de interação coletiva. 
 

 Participar de situações em que tenha  
escolher  grupos ou atividades e 
assumindo a responsabilidade por suas 
escolhas. 

 
 Participar de atividades corporais, 

estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas com os outros, reconhecendo 
e respeitando as regras estabelecidas, 
bem como as características físicas e de 
desempenho de si próprio e dos outros. 

 

 
 

 Participar de Brincadeiras e jogos populares 
do Brasil e do mundo com regras simples 
envolvendo movimentos corporais (membros 
superiores e inferiores) e habilidades motoras 
(correr, pular, saltar, chutar, driblar). 

 Coordenação áudio-motora. 

 
 Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e 
recriá-los, valorizando a importância desse 
patrimônio histórico cultural. 
 

 Desenvolver habilidades para a realização 
de movimentos que envolvam o correr, o 
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pular, o driblar, o chutar e o saltar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esportes de campo e taco. 
 

 Experimentar e fruir diversos tipos de 
esportes de campo e taco, identificando 
seus elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas básicas 
para sua execução, prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo protagonismo. 
 

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, 
identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer).  

 
 

 Reconhecer algumas de suas 
possibilidades e limitações corporais de 
forma a poder estabelecer metas pessoais 
(quantitativas e qualitativas). 

 

 
 
 
 

 Danças do Brasil e do mundo; 
 Expressão corporal. 

 
 

 
 Comparar e identificar os elementos 

constitutivos comuns e diferentes (ritmo, 
espaço, gestos) em danças populares do 
Brasil e do mundo. 

 Desenvolver habilidades para a ampliação 
progressiva da utilização do aparato 
motor. 
 

 Desenvolver e aprimorar as relações 
espaços-temporais. 
 

 

 
 Gincana Crianças Pela Cidadania 

 

 Demonstrar atitudes de autocontrole e de 
respeito para com o grupo em diferentes 
situações (saber ganhar, saber perder, 
aceitar a opinião da maioria em atividades 
coletivas, respeitar os perdedores nos 
jogos).  

 

Educação Física (piscina) 
 
 Procedimentos para o uso da piscina  

 

 
 Identificar e aplicar os procedimentos para 

o uso da piscina na escola.  
. 

 
 Participação em jogos e brincadeiras com 

regras simples envolvendo movimentos 
corporais (membros superiores e inferiores) no 
meio líquido; 

 Coordenação motora ampla; 
 Coordenação áudio-motora. 

 
 Reconhecer algumas de suas 

possibilidades e limitações corporais no 
meio líquido, de forma a poder estabelecer 
metas pessoais (quantitativas e 
qualitativas). 

 Participar de atividades corporais, na 
piscina, estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas com os outros, 
reconhecendo e respeitando 
características físicas e de desempenho de 
si próprio e dos outros. 
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 Adaptação ao meio líquido; 
 Respiração; 
 Movimentos na borda, superfície, plataforma e 

submerso. 
 

 

 
 
 

 Identificar e aplicar procedimentos para a 
respiração correta nas aulas de natação. 

 Deslocar-se com ou sem auxílio no meio 
líquido. 

 


